
 

RCH5S

Professional

  300 лумена/3 W

Устойчив на удар и вода

Живот на батерия: 1,5 ч (дим.: 12 ч)

Висококачествен LED на Lumileds

 

LPL62X1 Малка, но мощна димируема светодиодна светлина
Компактен дизайн за бързи инспекции
Снабдена с висококачествени светодиоди, RCH5S на Philips е безжична работна лампа с
джобен размер, осигуряваща ярка светлина. Интелигентното приглушаване на светлината ви
позволява лесно да регулирате светлинната мощност между 300 и 30 лумена, а също така е
силно устойчива на вода и удари.

Лесна за употреба безжична джобна лампа
Силните вградени магнити дават възможност за употреба със свободни ръце
С компактния си дизайн лесно се побира в джоба ви.
Полезна, въртяща се на 180° лампа за насочване на светлинния лъч

Превъзходна ярка светлина от висококачествени светодиодни чипове
Широкоъгълен лъч от 120° осветява голяма работна зона
Висококачествени светодиоди със светлина до 300 лумена
Мощен LED прожектор от 120 лумена
Интелигентно димиране за регулиране на светлината между 300 и 30 лумена

С изключително дълъг живот и бързо зареждаща се батерия
Усъвършенствана батерия с дълъг експлоатационен живот
Чувствайте се уверени с лампа, която е почти неразрушима
Индикаторът ви показва колко още ще издържи батерията
Докинг станция за ефективно зареждане на батерията
Водоустойчива срещу пръски и потапяне



RCH5S LPL62X1

Акценти
Висококачествени светодиоди
Оборудвана с висококачествени светодиоди, RCH5S
на Philips осигурява ярка светлина и полезна функция
за димиране. Режимът „Усилване“ ви дава мощен
широк лъч светлина от 300 лумена, така че да
можете да виждате и най-малкия детайл. А ако
използвате лампата продължително време, без да е
включена в електрически контакт, можете да
димирате светлината, за да съхраните живота на
батерията. При намалено светоотдаване от 30
лумена ще продължите да получавате
висококачествено светлина в продължение на до 12
часа. Естествената светлина от 6000 келвина е също
така по-щадяща за очите ви, като не ги уморява,
докато работите.

Интелигентно димиране за регулиране на светлината
Различните видове работа изискват различни
количества светлина. С функцията за интелигентно
димиране RCH5S на Philips ви дава възможност лесно
да регулирате светоотдаването между 300 лумена и
30 лумена. Така че ако околното светлина се промени
или ако има твърде много отблясъци, или ако просто
желаете да съхраните батерията, можете бързо и
лесно да регулирате светлината, за да отговаря на
нуждите на работата. Защо функцията е
интелигентна? Защото запомня вашата последна
настройка. Така че ако продължавате да вършите
подобна работа, ще започнете с точното количество
светлина.

Мощен LED прожектор
RCH5S е снабдена с мощен прожектор, за да ви
помогне при осветяването на местата с ограничена
видимост. Осигурявайки до 120 лумена ярка бяла
светлина, ще можете да откриете и най-малкия
детайли по време на работа.

120° широкоъгълен лъч
RCH5S на Philips осигурява широкоъгълен лъч от 120°
– идеален за осветяване на цялата работна зона пред
вас. С ярката светлина, равномерно разпределена
върху голяма площ, можете лесно да виждате какво
вършите.

Усъвършенствана и издръжлива батерия
Акумулаторната LED лампа за инспекция RCH5S
разполага с усъвършенства технология на батерията.
В икономичен режим батерията ще издържи до 12
часа, което е значително по-дълго от предлаганите на
пазара сравними модели. Също така ще получите
пълно зареждане за по-малко от 2,5 часа. Така че това
е LED лампа за инспекция, която ще продължи да
работи продължително време и ще бъде в готовност
за бърза употреба.

Индикатор за живот на батерията
Никога не се тревожете, че светлината ще свърши,
когато ви е най-необходима. Лампите за инспекция
RCH5S на Philips имат индикатор за живот на
батерията, разположен отпред. Той ви показва колко
още ви остава, преди да се наложи да презаредите
батерията.

Почти невъзможно е да се счупи
RCH5S на Philips е лампа за сервизи, покрита с гума,
осигуряваща удобно и сигурно захващане. Но
независимо от това, ние знаем, че е лесно да
изпуснеш инструментите си. Със своята категория
на удароустойчивост IK09 (която е 5 пъти по-добра
от този на категория IK07, постигната със сравними
продукти) можете да работите с лампата си за
работилница с увереност. При тестовете за
удароустойчивост лампата беше изпускана върху 6-те
си повърхности от височина 1,5 метра (около
височината на рамото) общо 25 пъти. Докато за
здравата RCH5S изпускането по този начин не
представляваше проблем, повечето стандартни лампи
почти сигурно биха се счупили.

Силно водоустойчива
Тъй като можете да използвате лампите за
инспекция RCH5S на Philips за различни дейности на
закрито или открито, лампата е проектирана да
оцелее при сурови условия. Със категория на
водоустойчивост IP68 устройството ще продължи да
работи, когато се напръска или дори когато се
потопи във вода за дълго време. Повечето сравними
лампи за работилници покриват единствено
изискванията за категория IP54, която защитава само
срещу слаби струи вода, като например дъжд.

Докинг станция за зареждане
Към вашата RCH5S на Philips е приложена удобна
докинг станция. Тя не само зарежда ефективно
батерията ви (по-бързо от повечето USB връзки), но
е съвместима и с RCH25, така че можете да
използвате една зареждаща поставка за няколко
лампи, като по този начин пестите място в
работилницата си.

Елегантен джобен дизайн
Уникалният компактен дизайн на LED лампата за
инспекция RCH5S означава, че можете да я
използвате за най-различни нужди. Сходна по размер
с тесте карти – лесно можете да я пъхнете в джоба
си.

Полезна въртяща се лампа
Благодарение на въртящата се на 180° върху
основата си лампа можете лесно да регулирате
посоката на светлинния лъч в зависимост от нуждите
ви.

Магнити за употреба със свободни ръце
Понякога имате нужда и от двете си ръце, за да
свършите работата. Със силен вграден магнит в
основата и друг от задната страна на лампата можете
лесно да прикрепите устройството към всяка,
намираща се в близост, метална повърхност. Заедно с
въртящата се на 180° лампа това ви дава голяма
гъвкавост, докато работите.
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Спецификации
Информация за поръчка
Въвеждане на поръчка: LPL62X1
Код за поръчка: 5163931

Електрически характеристики
Източник на електрозахранване: докинг станция
Мощност: 3 W
Напрежение: 3,7 V
Тип на кабела за зареждане: Акумулаторна
Тип на щепсела: Микро-USB
Капацитет на батериите: 1200 mAh
Време за зареждане на батерията: около 2,5 часа
Време за използване на батерията (boost): До 1,5
часа
Време за работа на батерия (еко): до 12 часа
Тип батерия: Литиево-йонна батерия
Източник на електрозахранване: Литиево-полимерна
PL 703450

Характеристики на светлината
Светлоотдаване: 300 лумена, 300/30 лумена
Ъгъл на лъча: 120° градуса
Ъгъл на лъча (показалец): 60°
Експлоатационен срок на светодиодите: 10 000 ч
Интензивност на светлината (boost): 500 lux на 0,5 м
Интензивност на светлината (eco): 50 lux на 0,5 м
Интензивност на светлината (Показалец): 550 lux на
0,5 м

Светлоотдаване (eco): 30 лумена
Светлоотдаване (показалец):
120 лумена
Цветна температура: 6000 K

Информация за външната опаковка
Брутно тегло на бройка: 2960 г
Височина: 21,5 см
Дължина [см]: 33 см
Ширина [см]: 17 мм

Данни за опаковката
EAN1: 8719018051639
EAN3: 8719018051646

Информация за опакован продукт
Височина: 15 см
Дължина: 10,2 см
Количество стоки в опаковка/Минимално
количество за поръчка: 6
Тегло с батериите: 460 г
Ширина: 9,7 см
Размер: Стандартен
Дължина на кабела: 120 мм
Диаметър: няма данни
Тегло без батериите: няма данни
Тегло без кабел:

няма данни
Тегло с кабел: няма данни

Описание на продукта
Клас на противоударна защита (IK): IK09
Оценка на защитата от проникване (IP): IP68
Технология: LED
Възможност за свободни ръце: Прибиращи се на
360° куки, силен магнит
Лента за главата: няма данни
Кука: Прибираща се кука, въртяща се на 360 градуса
Магнит
Материали и покритие: ABS с гума
Брой светодиоди: 4+1
Работна температура: от -10°C до 40°C
Осветление с възможност за насочване: Шарнирна
основа на 180°
Светлинен показалец: няма данни
Обхват: Професионални
Устойчива на:
мазнина, масло, сервизни разтворители
УВ детектор за утечки: Не

Маркетингови характеристики
Акцент за продукта: Акумулаторна работна лампа
Очаквани ползи: Вижте по-добре, Работете по-
добре
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